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Statut Fundacji  

Teatr Przypadków Feralnych 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja nosi nazwę: Teatr Przypadków Feralnych. Fundacja zastrzega sobie prawo 

do korzystania ze skróconej nazwy: TPF. W dalszych postanowieniach statutu zwana 

jest Fundacją. 

2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

3. Fundacja została ustanowiona przez Natalię Mazurkiewicz-Szafarską, zwaną dalej 

Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marcina Kulasa  

w kancelarii notarialnej w Świątnikach Górnych w dniu 16.04.2021. 

4. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie. 

5. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polski. 
 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków. 

2.  Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

3.  Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym  

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.  Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji. 

5.  Fundacja posługuje się pieczęcią. 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

3. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej 

działalności za ubiegły rok kalendarzowy. 

 



2 

 

§ 4 

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, 

określoną w ustawie o działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa  

o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873). 

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu 

społeczności, 

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna 

lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu 

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu 

przepisów dotyczących rachunkowości.  

4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie  

na realizację celów statutowych. 

5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  

o podobnym celu działania i  dopuszczonych  prawem polskim. 

 

§ 5 

 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami  

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się 

do realizacji celów fundacji. 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6 

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, przez co rozumie się wspieranie młodych 

twórców, propagowanie tekstów kultury oraz ochronę dóbr dziedzictwa narodowego. 

 

§ 7 

1. Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w zakresie: 

a. organizacji wydarzeń kulturalnych, 
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b. organizacji warsztatów i kursów,  

c. organizacji festiwali i konkursów, 

d. wspierania i promocji twórców w kraju i za granicą, 

e. produkcji i rozpowszechniania materiałów popularyzujących teksty kultury,  

f. organizowania akcji promocyjnych, 

g. organizowania wykładów, prelekcji, szkoleń i konferencji, 

h. udziału w wydarzeniach promujących działalność kulturalną, 

i. tworzenia i upowszechniania artykułów o tematyce kulturalnej, 

j. propagowania rozwoju edukacji artystycznej w szkołach, 

k. prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 

l. działalności artystycznej we współpracy z innymi osobami fizycznymi oraz prawnymi. 

 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

2. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie: 

a. organizacji wydarzeń kulturalnych, 

b. organizacji warsztatów i kursów,  

c. organizacji festiwali i konkursów, 

d. wspierania i promocji twórców w kraju i za granicą, 

e. produkcji i rozpowszechniania materiałów popularyzujących teksty kultury,  

f. organizowania akcji promocyjnych,   

g. organizowania wykładów, prelekcji, szkoleń i konferencji, 

h. udziału w imprezach promujących działalność kulturalną, 

i. tworzenia i upowszechniana artykułów o tematyce kulturalnej, 

j. propagowania rozwoju edukacji artystycznej w szkołach, 

k. prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów 

statutowych, 

l. działalności artystycznej we współpracy z innymi osobami fizycznymi oraz 

prawnymi. 

 

3. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie: 

a. organizacji wydarzeń kulturalnych, 

b. organizacji warsztatów i kursów kulturalnych,  

c. organizacji festiwali i konkursów, 
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d. wspierania niezależnych twórców w kraju i za granicą, 

e. prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów 

statutowych, 

f. działalności artystycznej we współpracy z innymi osobami fizycznymi oraz 

prawnymi. 

 

§ 9 

 

4. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób  

i instytucji zbieżną z jej celami. 

5. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego. 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 10 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 11 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 

b. dotacji i subwencji od osób prawnych, 

c. zbiórek publicznych, 

d. majątku fundacji, 

e. działalności odpłatnej, 

f. odsetek i lokat bankowych. 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 

na działalność statutową. 

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Fundacji.  

4. Fundacja zarządza majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd.  
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6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli  

w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 

działających łącznie.  

7. W Fundacji zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

jego członków, członków Zarządu lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie Zarządu oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim,  

we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani  

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,  

b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków Zarządu lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach, 

c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków Zarządu lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 

5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga 

rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników  każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów  

o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego 

wyodrębnienia działalności pożytku publicznego. 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 
 

§ 12 

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

Zarząd Fundacji 
 

§ 13 

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa.  

2. Funkcję członka zarządu można pełnić przez czas nieokreślony. 

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka. 
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4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka Zarządu, 

d. odwołania przez uchwałę podjętą większością głosów członków Zarządu. 

5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 14 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

c. realizacja celów statutowych, 

d. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

h. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 

i. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

j. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać właściwemu Ministrowi sprawozdanie  

z działalności Fundacji. 

 

§ 15 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

2. Prawo do zwołania posiedzenia Zarządu posiada każdy członek Zarządu, przesyłając 

informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem 

poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
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4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje 

głos Prezesa. 

4. Posiedzenie Zarządu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy 

o szczególnym charakterze. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni  

od daty zgłoszenia wniosku. 

6. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes lub członek Zarządu przez niego wskazany. 

8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

9. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika 

(Dyrektora). 

10. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega 

zatwierdzeniu przez Zarząd. 

11. Do reprezentacji w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu 

działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym 

zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. 

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

 

§ 16 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, 

uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. 

 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

 

§ 17 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może 

dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

 

§ 18 
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1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych  

do głosowania. 

 

§ 19 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

 

Podpisy osób składających wniosek: 

 

 

Natalia Mazurkiewicz-Szafarska 

 

 

 

Michał Szafarski 

 

 

 

Marta Łokietek 

 

 

 

 


